
 
 

ประกาศสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 
ที่   21 /2565 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และพนักงานสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 

 
 

  ตามท่ีสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้มีประกาศท่ี 19/2565 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2565 เรื่อง การรับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าท่ีและพนักงานสันนิบาตสหกรณ์ฯ จ านวน 5 ต าแหน่ง รวม 8 อัตรา นั้น 
 
  บัดนี้ ครบก าหนดเวลาการยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว และสันนิบาตสหกรณ์ฯ  
ได้พิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าท่ีและ
พนักงานสันนิบาตสหกรณ์ฯ  ดังน้ี 

1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
1.1 ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงิน 

หมายเลข 01 นางสาวณัฐริกา  ปาสาบุตร 
 

1.2 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
หมายเลข 01 นายธนาคาร  นวลนุ่น 
หมายเลข 02 นางสาวศุภษา  เมืองรักษา 
หมายเลข 03 นางสาวหนึ่งฤทัย  ปลาเงิน 
หมายเลข 04 นางสาวธัญญามาศ ทวนคง 
หมายเลข 05 นางสาวขวัญตา  แต้มทอง 
หมายเลข 06 นางสาวกฤษณา  พลูพ่วง 
หมายเลข 07 นายณัฐกานต์  บุญสนอง 
 

1.3 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่สหกรณ์สัมพันธ์ 
หมายเลข 01 นางสาวสาริณี  อินทสะโร 
หมายเลข 02 นายชัยณรงค์  หมื่นประเสริฐดี 
 

1.4 ต าแหน่ง นิติกร 
หมายเลข 01 นายเนติรักษ์  อรรคฮาต 
หมายเลข 02 นางสาวธัญลักษณ์ บุญฤทธิ์   
หมายเลข 03 นายศรศักด์ิ  การกระสัง 
 

1.5 ต าแหน่ง พนักงานต้อนรับ 
หมายเลข 01 นายอัสนี   น้อยสันต์ 
หมายเลข 02 นางสาวณัฐฐญา  จั่นเพ็ชร์ 
หมายเลข 03 นางสาวกานต์สินี  หมู่เย็น 
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2. ก าหนดการสอบคัดเลือก 
วันอังคารท่ี 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ  
- สอบความรู้ความสามารถทั่วไป   เวลา 09.00-10.30 น. 
- สอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  เวลา 10.30-12.00 น. 
อนึ่ง หลักสูตรและวิชาสอบในแต่ละต าแหน่งงานปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง 
  วันศกุร์ท่ี 17 มิถุนายน 2565 ทาง www.clt.or.th   
 4.  การสอบความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
  วันพุธท่ี 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์การประชุมรัชนี 
แจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ท้ังนี้ ผู้ท่ีมีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งต้องเป็นผู้ท่ีสอบ
ผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งก่อน 
    
   ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  มิถุนายน  2565 

 
(นายปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกลุ) 

ผู้อ านวยการ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และพนักงาน 
ตามประกาศสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่  21  /2565 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

 
ความรู้ความสามารถทั่วไป 
 

1. ทดสอบความสามารถทางด้านการคิดค านวณ การประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิ งปริมาณ และ
ข้อมูลต่างๆ อีกทั้งทดสอบความสามารถด้านเหตุผล การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของค า ข้อความ หรือ
รูปภาพการหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่างๆ 

2. ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปใจความ หรือ
ให้จับประเด็นในข้อความ วิเคราะห์เหตุการณ์ หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น 

3. ทดสอบความเข้าใจภาษา ความสามารถในการอ่านและการท าความเข้าใจกับบทความ 
หรือข้อความที่ก าหนดให้แล้วตอบค าถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ รวมทั้งการสรุปความและ
ตีความ อีกท้ัง ทดสอบการใช้ภาษา การเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและ
การเรียงข้อความ 

4. ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ 
 
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
 
1. เจ้าหน้าที่การเงิน 

1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการสหกรณ์ 
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานการเงิน 
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น 
5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีเบื้องต้น 

 
2. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 

1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการสหกรณ์ 
3. ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบ และพัฒนาหลักสูตร  

การเขียนโครงการฝึกอบรม และสัมมนา 
4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอบรม เช่น การศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นในการ

ฝึกอบรม สัมมนา การวางแผน การก าหนดการฝึกอบรม ขั้นตอนการฝึกอบรม เทคนิคต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
การประเมนิและติดตามผลการฝึกอบรม เป็นต้น 

5. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ เช่น การบริหารการจัดการความรู้ และระเบียบงานสาร
บรรณ 
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3. เจ้าหน้าที่สหกรณ์สัมพันธ์ 
1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
2. วิชาการสหกรณ์ การบริหารจัดการ การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
3. ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจที่ประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมสหกรณ์และ

พัฒนาสหกรณ์ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง ส่งเสริม และสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือของสหกรณ์ 
5. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ของประเทศไทย 
 

 
4. นิติกร 

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการสหกรณ์ 
2. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
3. ประมวลกฎหมายแพ่ง 
4. ประมวลกฎหมายอาญา 
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
6. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
5. พนักงานต้อนรับ 

1. ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานการโรงแรม  
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของพนักงานต้อนรับ 
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานต้อนรับที่ดี 
4. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ของประเทศไทย 
 

 
 


